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En defensa dels serveis públics
raons econòmiques, o bé perquè treballen per continuar
sent pobres, o bé perquè se’ls
ha exclòs del circuit de les prestacions a les quals mai no haurien volgut entrar.

En l’inici de la nova singladura
municipal, ha entrat en l’agenda política la remunicipalització de diversos serveis que a
hores d’ara l’Ajuntament presta mitjançant concessions, tals
com l’enllumenat de la ciutat,
el servei de neteja i recollida d’escombraries, el servei
d’ajuda a domicili, el servei del
transport públic urbà, entre
d’altres.
Des de la UGT de les Terres
de Lleida sempre hem defensat i defensarem els serveis públics, perquè són indissociables
de l’estat del benestar i perquè
contribueixen d’una forma clara a la distribució de la riquesa i
a lluitar contra els principis més
liberals que preconitzen que
tinguin millors serveis aquells
qui s’ho puguin pagar, relegant
la resta de ciutadanes i ciutadans a les categories inferiors
en el gaudi d’aquests drets, si
és que poden accedir-hi per

La nostra dilatada experiència ens ha portat a concloure
que la principal repercussió de
les externalitzacions ha estat la
precarització de les condicions
laborals i econòmiques de les
treballadores i els treballadors
afectats per les privatitzacions
(diem les coses pel seu nom),
alhora que nombroses vegades ha repercutit en l’abandó

de les responsabilitats dels
governs municipals envers els
serveis bàsics que tenen encomanats, en concret les relacionades en el Capítol III de la

Les externalitzacions
han estat la
precarització de les
condicions laborals i
econòmiques de les
treballadores i els
treballadors afectats
Llei de bases de règim local o
el Capítol II del Títol IV de la Llei
municipal i de règim local de
Catalunya.
No és de rebut que les licitacions en els concursos no
recullin com a clàusula imprescindible el conveni d’aplicació

al personal afectat, com també la dotació econòmica suficient perquè sigui aplicable el
marc col·lectiu de referència.
No estarem mai per empo-

brir la classe treballadora. De
la mateixa manera que ha de
quedar molt clar que qui té la
responsabilitat del servei a la
ciutadania és l’Ajuntament i no
les empreses concessionàries.
Per a la UGT servei públic és
tot aquell que es presta a partir
de capital provinent del contribuent, independentment
que es presti de forma directa
o bé en concessió; al cap i a la
fi no dotar econòmicament de
manera suficient les concessions administratives o els serveis propis va en detriment del
servei repercutit als ciutadans.

I tornem al principi. S’ha de
permetre tenir ciutadans de
primera i de segona?
NO A LA NOSTRA CIUTAT.

Intercanvi de serveis entre els joves
El Departament de Joventut de la Paeria promou l’intercanvi de coneixement, material i serveis entre els joves de la ciutat, per mitjà de la plataforma on-line Palmaintercanvis.cat. Consisteix en un
web gratuït i sense publicitat que funciona com un taulell d’anuncis en el qual es pot oferir i buscar
diferents serveis, com habitatge, petites feines, compravenda i intercanvis. Una de les finalitats del
“Palming”, en referència al nou espai, és fomentar els intercanvis no econòmics i la col·laboració
entre joves per diferents projectes. Algunes d’aquestes transaccions es fan a La Palma, ja que es
pot sol·licitar una sala a l’equipament per fer les classes o fer la venda o l’intercanvi de materials.
Els anuncis els han de posar persones individuals. El web Palmaintercanvis.cat està pensat per a un
territori delimitat, la ciutat de Lleida, i per a un públic determinat, sobretot joves, però també altres
persones adultes que puguin oferir o necessitar els serveis que ofereixen els joves. •••
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